Politieverordening
voetbalwedstrijden

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 119, eerste lid en artikel 135, §2, 2° en 3° van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden;
Gelet op de politieverordening voetbal van 30 juni 2009;
Gelet op artikel 42 van het Vlaamse Gemeentedecreet;
Gelet op het KB van 31 augustus 2005 tot bepaling van de perimeter van het Jan Breydelstadion
inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden;
Overwegende dat in het Jan Breydelstadion te Brugge nationale en internationale wedstrijden kunnen
plaatsvinden, zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 21 december 1998, gewijzigd door de wet van
10/03/2003 en de wet van 27/04/2007, betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden;
Overwegende dat nationale en internationale wedstrijden met een grote volkstoeloop gepaard gaan en
het belangrijk is de openbare rust en veiligheid te helpen verzekeren;
Overwegende dat er regelmatig vastgesteld wordt dat personen op wie een administratief
stadionverbod, een stadionverbod als beveiligingsmaatregel ( zoals bedoeld in de wet van 21
december 1998,gewijzigd door de wet van 10/03/2003 en de wet van27/04/2007, betreffende de
veiligheid bij voetbalwedstrijden), een gerechtelijk stadionverbod of gerechtelijk stadionverbod als
beveiligingsmaatregel rust, zich in de buurt van het Jan Breydelstadion bevinden;
Overwegende dat de aanwezigheid van deze personen in de buurt van het Jan Breydelstadion, hetzij
in groep, hetzij alleen, een bedreiging kan zijn voor de openbare rust en veiligheid;
Overwegende dat het, gelet op bovenstaande overwegingen, noodzakelijk is om alle nuttige
maatregelen te nemen, om een verstoring van de openbare orde nav voetbalwedstrijden die
plaatsvinden in het Jan Breydelstadion te kunnen voorkomen;
BESLUIT
De politieverordening voetbalwedstrijden als volgt aangevuld en aangepast hervast te stellen:
Alcoholbeleid naar aanleiding van wedstrijden met verhoogd risico
Artikel 1: De burgemeester bepaalt, op advies van de korpschef van de Lokale Politie, wanneer een
wedstrijd als voetbalwedstrijd met verhoogd risico wordt beschouwd.
Artikel 2: Naar aanleiding van voetbalwedstrijden met verhoogd risico in het Jan Breydelstadion, kan
de Burgemeester beslissen om in openbare eet – en drankgelegenheden en andere handelszaken,

gelegen in een straal van 500 meter gerekend vanaf het middelpunt van het Jan Breydelstadion, van
5 uur voor het geplande aanvangsuur van de wedstrijd tot na het werkelijke einde van de wedstrijd,
te verbieden eender welk soort drank in glazen recipiënten te schenken of in glazen verpakkingen ter
beschikking te stellen. Deze bepaling is niet van toepassing bij het nuttigen van een maaltijd.
Artikel 3: Naar aanleiding van voetbalwedstrijden met verhoogd risico in het Jan Breydelstadion, kan
de burgemeester beslissen om op het grondgebied van de stad, ieder transport van dranken met een
alcoholgehalte van meer dan 1,5 % te verbieden in autocars en autobussen die supporters vervoeren
die de wedstrijd met verhoogd toezicht wensen bij te wonen. Deze maatregel is van toepassing 5 uur
voor het geplande aanvangsuur van de wedstrijd tot na het werkelijke einde van de wedstrijd.
Artikel 4: Naar aanleiding van wedstrijden met verhoogd risico, kan de Burgemeester beslissen dat
alle dranken, bij aankomst op een parking van de site Olympia, zoals nader bepaald in artikel 7 van
de deze verordening, of op een andere parkeerplaats, in de kofferruimte van de bussen die instaan
voor het vervoer van voetbalsupporters die de wedstrijd met verhoogd risico wensen bij te wonen,
dienen opgeborgen te worden.
Artikel 5: De bestuurder van het voertuig is eveneens strafrechtelijk verantwoordelijk voor de naleving
van de voorschriften bepaald in artikelen 3 en 4 van deze politieverordening.
Artikel 6: Naar aanleiding van voetbalwedstrijden met verhoogd risico kan de Burgemeester opleggen
dat in het Jan Breydelstadion en op de site Olympia, zoals nader bepaald in artikel 7 van deze
verordening, het verbruik en het schenken van alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer
dan 1,5 volume % in de voor het publiek toegankelijke plaatsen, op welke wijze en vorm ook,
verboden is. De maatregel geldt dan van 5 uur voor de aanvang van de wedstrijd tot na het werkelijke
einde van de wedstrijd. De Burgemeester kan tevens verbieden dat de toegelaten dranken
geschonken en verbruikt worden in glazen recipiënten en of verpakkingen.
Artikel





7: Onder de site Olympia wordt verstaan dit deel van het openbaar domein dat begrensd is:
in het oosten door de Koning Leopold III-laan
in het zuiden door de Doornstraat
in het westen door de Lange Molenstraat
In het noorden door de Olympialaan

De buitengrenzen van de site worden bepaald door de omheiningen die aan de openbare wegen rond
de site werden aangebracht.
In de site zijn begrepen:

De parkeerplaatsen W1 – W2 – O1 – O2 – O3 – O4 – Z1 – Z2;

De parkeerplaatsen N1 en N2, gelegen op de openbare weg, parkings N3 en N4 gelegen op
privaat domein;

De parking watertoren Koning Leopold III laan;

De wegen die van op de openbare weg naar de genoemde parkeerplaatsen lopen, alsook de
wegen die van op deze parkeerplaatsen naar het stadion lopen.
Bezit verboden voorwerpen in Brugse voetbalstadia
Artikel 8: Ook buiten de wedstrijden waarvoor de federale Voetbalwet van toepassing is, is het de
aanwezige personen in de alle voetbalstadions verboden om, naar aanleiding van de er
georganiseerde voetbalwedstrijden of andere evenementen, in bezit te zijn, binnen te brengen of te
laten binnen brengen van:
1. eender welk wapen;
2. eender welk snijdend of kneuzend voorwerp:
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3.
4.

eender welk soort projectiel in vaste, vloeibare of gasachtige toestand;
voetzoekers of voorwerpen dienende voor kunstvuurwerk, in het bijzonder het zogenaamd
bengaals vuur.

Artikel 9: Het materiaal opgesomd in voorgaand artikel, in overtreding bevonden met de bepalingen
van deze verordening, zullen in beslag genomen worden en de rechter zal in ieder geval de
verbeurdverklaring ervan bevelen.
Restrictieperimeter
Artikel 10
Onverminderd de toepassing van artikel 21 van de wet van 21 december 1998 betreffende de
veiligheid bij voetbalwedstrijden, is een perimeterverbod opgelegd voor personen aan wie
of een administratief stadionverbod
of een stadionverbod als beveiligingsmaatregel
of gerechtelijk stadionverbod
of gerechtelijk stadionverbod als beveiligingsmaatregel,
is opgelegd.
Dit perimeterverbod geldt op dagen waarop nationale en internationale wedstrijden gespeeld worden
in het Jan Breydelstadion, tijdens de periode die aanvangt vijf uur voor het begin van de
voetbalwedstrijd en die eindigt vijf uur na het einde van de voetbalwedstrijd.
Het verbod is van toepassing in de publieke ruimte die valt binnen de perimeter van het Jan
Breydelstadion, zoals vastlegd per KB van 31 augustus 2005.
Dit perimeterverbod is van toepassing behoudens een gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd
karakter om zich in de perimeter te bevinden blijkt, en in dit laatste geval met uitzondering van elke
plaats in de perimeter waar betrokkene zich niet zou hebben bevonden, mocht er geen
voetbalwedstrijd georganiseerd zijn.
Strafbepalingen
Artikel 11: Overtredingen op artikel 8 zullen gestraft worden met een gevangenisstraf van 5 tot 7
dagen en met een geldboete van 5 tot 25 euro of met een van deze straffen alleen.
Artikel 12: Overtredingen op andere bepalingen van onderhavige politieverordening worden gestraft
met een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen en met een geldboete van 1 tot 25 euro, of met één van
deze straffen alleen.
Artikel 13: Diegenen die in overtreding zijn met artikel 10, kunnen door de politie verwijderd worden
en bestuurlijk aangehouden worden, cfr; art.31 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt.
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